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SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 
 

ACTA 
 
Aos onze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA� 
1.1 - Discussão e aprovação das actas da sessão ordinária de 18 de Setembro de 

2009 e da primeira reunião de funcionamento, realizada em 23 de Outubro de 2009;   
1.2 - Leitura do Expediente; 
1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
2 � PERÍODO DE �ORDEM DO DIA� 
2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

nos termos da alínea e), do nº.1, do art.º 53.º, da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 � Aprovar, nos termos da alínea b), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
o Regimento da Assembleia Municipal; 

2.3 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal 
para o ano de 2010; 

2.4 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2010; 
2.5 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, que 

representará esta Assembleia na Assembleia Distrital de Viseu para o quadriénio 
2009/2013, nos termos do artº. 2º., do Dec.Lei nº. 5/91, de 8 de Janeiro; 

2.6 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, que, como delegado, 
representará os demais junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

2.7 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do 
Município na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios � artº. 5º., nº. 
1, alínea b), da Lei nº. 14/2004, de 8 de Maio; 

2.8 � Eleição de um representante da Assembleia Municipal na Constituição da 
Comissão Municipal � Novo Regime do Licenciamento Comercial;  

2.9 � Eleição de 5 membros da Assembleia Municipal para integrar a Assembleia 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões;  

2.10. � Designação de um representante do Município para o Conselho da 
Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde, indicado pela Assembleia Municipal 
de Nelas, nos termos do art.º 31.º, do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro;  

2.11 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do 
Município, no Conselho Municipal de Educação;  

2.12 - Alteração de Operação de Loteamento - Aprovação da alteração do 
loteamento � Aditamento n.º 2. - Propor submeter a parecer à Assembleia Municipal 
sobre a afectação e desafectação de bens do domínio público municipal. Processo de 
Operação de Loteamento n.º 05/96 � 02/97 e posterior aditamento n.º 1. Requerente: 
António Monteiro e outros. Local da obra: Canas de Senhorim � Aprovação;  
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2.13 � Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a Comissão de 
Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de Nelas. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos dar início à primeira sessão ordinária deste mandato e começava por 

desejar muito boa noite a todos os Senhores Deputados. Este será o tratamento que, por 
sugestão do Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho e com a concordância de 
todos, iremos dar a todos os Membros desta Assembleia, embora na transcrição para a 
acta sejam apelidados de Senhores Membros da Assembleia. 

De imediato e antes de iniciarmos os trabalhos, vai tomar posse nesta 
Assembleia, como seu Membro de pleno direito, o Senhor Eurico Augusto Ponces de 
Carvalho e Amaral que não esteve presente no dia da tomada de posse deste Órgão 
Autárquico, tendo justificado a sua falta. 

Compareceu o Senhor Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral, 
Proprietário Agrícola, de 76 anos de idade, residente na Quinta da Fata, lugar e Freguesia 
de Vilar Seco, deste Concelho de Nelas, filho de Eurico José de Loureiro e Amaral e de 
Maria da Conceição Pais Ponces de Carvalho, portador do bilhete de identidade número 
1593005, emitido em 26/07/2004, pelo Arquivo de Identificação de Viseu, eleito, pelo 
Partido da Terra para este Órgão Deliberativo, no acto eleitoral que teve lugar no pretérito 
dia onze de Outubro de dois mil e nove e que faltou, justificadamente, ao acto de 
instalação desta Assembleia Municipal, realizado em vinte e três de Outubro de dois mil e 
nove, tendo apresentado carta datada de 22 de Outubro de 2009. 

Considerando o disposto no n.º 3, do artigo 44.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e após verificada a identidade 
e legitimidade do Membro presente atrás indicado, o Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, declarou-o investido nas suas funções. 

O Senhor Membro da Assembleia Eurico Amaral: 
- Eu, Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral, abaixo assinado, juro pela 

minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. 
 
O Presidente da Assembleia: 
- A partir deste momento e, com todos os Senhores Membros desta Assembleia, 

devidamente empossados, vamos dar inicio aos trabalhos, começo por cumprimentar a:  
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
Exmo. Público aqui presente.  
Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos 

que irá fazer a chamada dos Membros da Assembleia Municipal. 
 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos, após feita a chamada: 
- Senhor Presidente, temos até ao momento, 28 presenças e 2 faltas. Faltam os 

Senhores Jorge Manuel Tavares Abreu e o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim Luís Manuel Abrantes Pinheiro. 
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              O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade à sessão, 

passamos ao ponto 1.1 � Discussão e aprovação das Actas da sessão ordinária de 18 de 
Setembro de 2009 e da sessão de instalação realizada em 23 de Outubro de 2009. 

Começamos pela acta de 18 de Setembro de 2009. Algum dos Senhores 
Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  

Uma vez que não, vamos passar à votação da mesma. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Está aprovada com 21 votos a favor e 7 abstenções. 

Alguém deseja fazer alguma declaração de voto? Uma vez que não, passamos 
para a acta da sessão de instalação, realizada em 23 de Outubro de 2009. Algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra sobre este ponto?  

Uma vez que não, vamos passar à votação da mesma. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Está aprovada por unanimidade. 

No que respeita ao ponto 1.2, da Ordem de Trabalhos, Leitura do Expediente, 
como habitualmente, vou escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a 
todos os Senhores Membros da Assembleia. 
 

(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 
 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
 
- Câmara Municipal de Nelas � Envio de fotocópia das actas das reuniões 

ordinárias de 08/09/2009; 29/09/2009; 13/10/2009, 27/10/2009; 10/11/2009;  
- Exemplares do Jornal da Associação Portuguesa de Deficientes;  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Conclusão da 

1.ª Fase do Novo Quartel da Associação � Convite;  
- Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral � Solicita pagamento das senhas 

de presença, na Assembleia Municipal de Nelas, durante o mandato de 2005 a 2009;  
- Ofício n.º 5400, datado de 15 de Outubro de 2009, da Senhora Presidente da 

Câmara Municipal de Nelas, enviando cópia de parte da Acta de Apuramento Geral da 
Eleição para as Autarquias Locais do Concelho de Nelas;  

- Ofício n.º 220/09, datado de 20 de Outubro de 2009, da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Nelas � Designação de elemento substituto da Assembleia 
Municipal de Nelas naquela Comissão;   

- Sónia Filipa Salvador Marques � Solicita a sua substituição de Elemento da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas;  

- Ofício n.º 234/09, datado de 03 de Novembro de 2009, da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Designação de elemento substituto da 
Assembleia Municipal de Nelas naquela Comissão; 

- Exemplar da revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP 

referente ao mês de Setembro de 2009;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � XVIII Congresso da ANMP 

� Primeira informação;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Programa do XVIII 

Congresso da ANMP;  
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Instalação dos órgãos 
municipais;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de e-mail referente às 
inscrições no XVIII Congresso daquela Associação;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � XVIII Congresso da referida 
Associação � Primeira informação;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Outubro;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � XVIII Congresso da ANMP 
� Envio de cartão de Delegado;  

- Fundação Inatel � Convite para participar na conferência �Novas Respostas de 
Energia�, dia 22 de Outubro de 2009, na Assembleia Municipal de Viseu;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Eleição dos novos 
membros da Assembleia Intermunicipal da CIMRDL;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Eleição dos novos 
membros da Assembleia Intermunicipal da CIMRDL � Dados dos novos eleitos;  

- Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral � Informa não poder estar 
presente na cerimónia da tomada de posse devido a compromissos já assumidos;  

- Dr.ª Maria José Serol de Brito Correia � Participação na cerimónia de 
instalação da Assembleia Municipal;  

- Assembleia Distrital de Viseu � Composição da Assembleia Distrital de Viseu 
para o quadriénio de 2009 a 2013 � Eleição dos membros desta Assembleia Municipal;  

- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Nelas � Cimo do Povo � 
Convite para magusto a realizar em 14 de Novembro de 2009;  

- Exemplar de uma publicação da responsabilidade do Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana;  

- Administração Regional de Saúde do Centro, IP � Designação de representante 
para a composição do Conselho da Comunidade � ACES Dão Lafões III;  

- Órgãos Sociais do Académico Basket Clube, de Nelas � Votos de Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo;  

- Ofício nº. 6553, datado de 25 de Novembro de 2009, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 11/09, datado de 21 de Setembro de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 18 de Setembro de 2009; 

- Ofício n.º 12/09, datado de 21 de Outubro de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, informando que a 
Sr.ª D.ª Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia é a substituta da Sr.ª D.ª Maria Clara Coelho 
Figueiredo Moreira, em representação desta Assembleia Municipal naquela Comissão;  

- Ofício n.º 13/09, datado de 22 de Outubro de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª 
Sónia Filipa Salvador Marques, informando que o seu pedido é improcedente por ser 
inepto;  
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- Ofício n.º 14/09, datado de 03 de Novembro de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, informando que o 
Sr. Arnaldo António P. Lopes é o substituto da Sr.ª Dr.ª Sónia Filipa Salvador Marques, 
em representação desta Assembleia Municipal naquela Comissão;  

- Ofício nº. 15/09, datado de 02 de Dezembro de 2009, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, agora, para o ponto 1.3 � Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, 

de interesse para o Município � Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações 
e outros assuntos. Antes de passar a palavra a qualquer um dos Senhores Membros da 
Assembleia, quero pedir a vossa permissão para inserir, nesta Ordem de Trabalhos, mais 
um ponto. Trata-se da eleição de um representante da Assembleia Municipal para a 
Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de Nelas. 
Alguém se opõe ao mesmo? Uma vez que não, o ponto 2.13 da Ordem de Trabalhos será 
a eleição de um representante da Assembleia Municipal para a Comissão de 
Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de Nelas. 

Dando continuidade ao ponto 1.3, pergunto se algum dos Senhores Membros da 
Assembleia deseja usar da palavra sobre este ponto.  

Vou dar a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal 
redondo Senhor Manuel Mendes da Silva. Faça favor.  

 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo: 
- Muito boa noite Exmo. Senhor Presidente da Assembleia,  
Exmos. Senhores Secretários, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público, 
Meus Senhoras, minhas Senhores. 
Em Outubro de 2005, numa sessão desta Assembleia Municipal, fui nomeado 

para representante da mesma, na Assembleia Distrital de Viseu, para o quadriénio de 
2005 a 2009, cargo que agora terminou e que cumpri, escrupulosamente, com a minha 
presença. A este respeito devo informar que nestas Assembleias nunca houve quórum. No 
entanto, o Senhor Presidente da Câmara de Viseu, Dr. Fernando Ruas, esteve sempre 
presente e informava-nos da evolução e da existência desta Assembleia. 

Fui, também, na mesma Assembleia, nomeado Delegado a representar esta 
Assembleia na Associação Nacional de Municípios Portugueses. O primeiro congresso foi 
em 2007, na cidade de Ponta Delgada, nos Açores e o segundo congresso foi na cidade de 
Viseu nos passados dias 4 e 5 de Dezembro de 2009. Neste congresso estive, 
particularmente, atento, dada a variedade de assuntos tratados, tais como, transferência de 
competências para as Autarquias nas áreas da saúde, da educação e da acção social. 

Esta transferência de competências não está a ser compensada pela 
Administração Central e quando o fazem, não é na proporção das responsabilidades 
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acrescidas. Falou-se, também, da importância de permanência dos Presidentes de Junta 
nas Assembleias Municipais, com direito a voto para o Orçamento e para o Plano. 

O atraso que o poder Central tem dado ao QREN mereceu, dos Autarcas, fortes 
críticas. O turismo foi abordado pelo interesse que representa para os Municípios como 
fonte de receita para os mesmos.  

A limitação de mandatos foi um dos temas discutidos. Sobre este assunto foi 
dado grande ênfase e pediu-se mesmo que deveria ser extensivo aos Senhores Deputados 
e Governantes. 

Muitos outros assuntos foram debatidos, igualmente importantes, no entanto 
seria fastidioso enumerá-los todos.  

Termino a minha intervenção desejando um óptimo e Santo Natal para todos. 
 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta de Carvalhal Redondo Senhor 

Manuel Mendes da Silva pelos esclarecimentos prestados sobre as actividades que se têm 
desenvolvido ao longo dos últimos tempos.  

Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? 
Como ninguém se inscreveu, passamos para o Período da Ordem do Dia, começando pelo 
ponto 2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 
nos termos da alínea e), do nº.1, do art.º 53.º, da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 

   
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia 
De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 18 de Setembro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Monumento ao vinho, na Rotunda de Senhorim; 
- Monumento aos Combatentes da Guerra do Ultramar, em Canas de Senhorim;  
- Pavimentação da Rua da Circunvalação, no Folhadal;  
- Pavimentação da Travessa dos Capuchos, Rua do Gorgulhão e Rua da Lameira, 

no Folhadal;  
- Remodelação, pavimento e pintura da Biblioteca da Escola Secundária de 

Nelas; 
- Construção de floreira, pintura dos anexos e electrificação, no Largo de São 

Silvestre, em Moreira; 
- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 
- Conclusão das infraestruturas eléctricas e telefónicas para o novo Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Póvoa de Santo António;  
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- Pavimentação de passeios na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 
Senhorim;  

- Construção de muros na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 
Senhorim;  

- Requalificação da estrada no limite do concelho, em Santar; 
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na estrada Algerás � Carvalhal Redondo; 
- Pavimentação do acesso a Vale de Madeiros;  
- Pavimentação dos arruamentos do Bairro da Lameira, em Canas de Senhorim;  
- Repavimentação da Rua 1.º de Maio, em Canas de Senhorim;  
- Repavimentação da Av.ª da Liberdade, em Nelas;  
- Execução de passadeiras elevadas, em Carvalhal Redondo.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Requalificação da entrada do cemitério novo, em Nelas; 
- Requalificação do Estádio de Canas de Senhorim (lavandaria e bancadas); 
- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em Nelas; 
- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  
- Alargamento do Caminho da Tapada, em Santar;  
- Requalificação do Largo do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de redes de esgotos, águas pluviais e passeios na saída de Carvalhal 

Redondo para Santar; 
- Requalificação do espaço da antiga Escola do Pisão;  
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Limpeza do jardim dos Centros de Saúde de Nelas e Canas de Senhorim;  
- Construção de adutora para reforço do abastecimento de água a Vilar Seco, 

Senhorim e Zona Industrial de Nelas; 
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de infraestruturas na Rua de Ligação das Finanças à Rua de 

Senhorim; 
- Construção de infraestruturas na ligação da E.N. n.º 234, à Radial da Urgeiriça;  
- Limpeza e conservação de ruas em Canas de Senhorim;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
- Alargamento e construção de caminhos agrícolas alternativos à rectificação da 

ex- E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico �Rosas do 

Mondego�, em Vale de Madeiros;  
- Movimento de terras na Variante de Nelas;  
- Construção de passeios e rede de águas pluviais em Carvalhal Redondo à saída 

para Canas de Senhorim;  
- Construção de passeios na entrada de Moreira;  
- Construção de muros na ligação da E.N. n.º 234 à Quinta da Cale, em Nelas; 
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- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  
 - Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Alargamento e construção de muros na estrada Santar/Carvalhal Redondo; 
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Construção da Rua de Ligação Finanças/Rua de Senhorim;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
- Beneficiação da rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Vedação do polivalente do Parque de São Miguel, em Nelas; 
- Pavimentação de várias ruas em Vila Ruiva; 
- Pavimentação de várias ruas em Senhorim; 
- Requalificação do Largo da Capela da Sr.ª do Viso, em Senhorim;  
- Alargamento da Rua da Escola, em Póvoa de Luzianes; 
- Construção da estação elevatória da Quinta da Cerca;  
- Construção do passeio envolvente da Casa dos Senas, em Senhorim; 
- Arranjo da rotunda da Pré-Primária, em Lapa do Lobo; 
- Arranjos nos balneários da piscina municipal;  
- Requalificação das bancadas e balneários do campo de futebol de Santar 

(cobertura, pintura, cadeiras e cabine de imprensa);  
- Pavimentação da ligação da E.N. n.º 231 às Fontanheiras; 
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- Arranjo dos espaços verdes da Urbanização da Quinta do Pomar;  
- Pavimentação de arruamento em Lapa do Lobo;  
- Repavimentação da Travessa do Casal, em Canas de Senhorim;  
 - Beneficiação do coreto e muros no espaço da Sr.ª do Viso, em Carvalhal 

Redondo;  
- Pavimentação do acesso ao Poço Santo, na Vila � Senhorim.   
- Continuação da requalificação de passeios na Av.ª João XXIII, em Nelas; 
- Arrelvamento do Campo n.º 2, do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Infraestruturas eléctricas na rectificação da Ex-E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
 - Requalificação do Largo de São Silvestre, em Moreira;  
- Pavimentação de passeios no Bairro das Toiças, em Nelas;  
- Construção de passeios na Av.ª António Monteiro (Nelas � Folhadal);  
- Muro de suporte para construção de passeios/estacionamentos na nova feira de 

Carvalhal Redondo; 
- Construção da 2.ª ETAR de Canas de Senhorim;  
- Infraestruturas eléctricas, águas pluviais e PT na Rotunda Fonte Pequena/Mata 

das Alminhas;  
- Requalificação e construção de passeios nas entradas de Vilar Seco;  
- Alargamento da Rua da Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim;  
- Construção de muros na Rua do Mondego, em Nelas.  
- Construção da Rotunda da Mata das Alminhas (Escuteiros);  
- Recuperação dos passeios nas Caldas da Felgueira;  
- Alargamento da Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, na saída para Viseu;  
- Pavimentação de passeios na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua do Mondego, em Nelas; 
- Requalificação da Urbanização do Pomar, em Nelas; 
- Pavimentação dos arruamentos do Largo da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Reparação de pavimento em vários arruamentos, em Vilar Seco; 
- Beneficiação de caminhos em Vilar Seco; 
- Construção de passeios na estrada de ligação Carvalhal Redondo � Aguieira; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 30 de Novembro de 2009: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

284.947,96 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.382.250,00 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Agosto de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 895.983,00 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, passo, desde já, a palavra à Senhora Presidente da Câmara, 

Dra. Isaura Pedro. Faça favor. 
A Senhora Presidente da Câmara:   
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- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caro Público. 
Devo dizer que, em relação às obras, nestes últimos 4 anos, foi um ciclo com 

diversas actividades e, também, muito profícuo em actos eleitorais e é bom recordar aqui 
que, para o Concelho de Nelas, foi um ciclo de grande realização e de execução de obras, 
como facilmente se pode comprovar pela sua listagem que, ao longo dos 4 anos, foi sendo 
disponibilizada a esta Assembleia. 

No início deste novo mandato é, também, bom lembrar que a atitude 
concretizadora que mantivemos ao longo destes quatro anos, se mantém intacta, não só 
pelo volume de obras, que se encontram em execução, como pela conclusão e 
inauguração, já em período pós-eleitoral de algumas delas. Refiro-me, nomeadamente, ao 
Largo de São Silvestre em Moreira e à inauguração do Monumento em homenagem aos 
Combatentes, em Canas de Senhorim. E é com esta postura de compromisso e de 
realização que vamos continuar a trabalhar e a gerir o Município neste segundo mandato. 

Hoje, reunimos pela primeira uma vez, em sessão ordinária, após as eleições de 
11 de Outubro. Nesse momento o povo pronunciou-se sobre os seus representantes e 
sobre os programas e compromissos que queriam ver executados durante os próximos 4 
anos de mandato autárquico. 

Assim, para desenvolver a actividade municipal, no próximo ano económico de 
2010 e considerando os factores que são públicos derivados da conjuntura económica e 
financeira internacional, aliados ao enorme atraso no acesso dos Municípios ao QREN, 
vamos apresentar um orçamento que reitera a integração de grandes investimentos com as 
mesmas dotações, porque, finalmente, só agora os Municípios vão poder beneficiar dessas 
verbas para executar os investimentos há muito previstos. Esperemos que seja, mesmo, 
desta vez.  

Para presidir à elaboração do Orçamento, que hoje aqui apresentamos, houve, da 
nossa parte, uma grande consciência da necessidade de apresentar uma estratégia que 
permitisse, simultaneamente, alcançar os objectivos do desenvolvimento sustentado e da 
coesão social. Foi com esta atitude criteriosa, e de grande rigor na gestão municipal, que 
fomos preparando e apresentando projectos que agora vão ser objecto de financiamento 
de fundos comunitários. Porém, se este apoio é, por si só, justificador do investimento, 
quero, também, relembrar que os investimentos nas infra-estruturas e nos serviços 
prestados à comunidade, são o resultado de um processo de avaliação e análise cuja 
finalidade é a melhoria da qualidade de vida na nossa terra. 

Foi a pensar nessa melhoria que apostámos num conjunto de propostas que 
contemplam todas a áreas de intervenção do Município o que requer grande esforço e 
controlo financeiro para que, ao longo do tempo, possamos concretizar, faseadamente, os 
investimentos estruturantes que o Concelho tanto necessita. Dessas áreas, salientamos 4 
que, no nosso entender, são prioritárias: a Educação, as zonas de localização Empresarial, 
a mobilidade e o abastecimento de água e saneamento básico. 

Se nestas áreas não há necessidade de as elencar novamente ou de repetir os 
argumentos que as justificam, importa referir que há outros investimentos que nos 
merecem grande atenção e que não estão enquadrados nestes programas de fundos 
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comunitários. Refiro-me, concretamente, à construção de habitação social, 22 fogos que, 
como sabem, já foi assinado o contrato-programa para o apoio na construção ou 
requalificação de equipamentos sociais, ou sejam as IPSS, e o mesmo sucedendo com os 
Quartéis de Bombeiros de Nelas e de Canas de Senhorim. 

 Por último, quero ainda referir-me ao Mapa de Pessoal que hoje é proposto a 
esta Assembleia. É uma proposta, em conformidade com a Lei, e na qual manifesto uma 
grande satisfação, pois através dele vamos poder, simultaneamente, corrigir injustiças e 
melhorar a qualidade dos serviços que prestamos. 

O Mapa proposto é um instrumento que consideramos de grande utilidade para o 
Município e que vai permitir melhorar, substancialmente, a vida de alguns dos nossos 
trabalhadores que durante muitos anos foram impedidos de aceder a melhorias na sua 
carreira profissional. Agora, finalmente, vai-lhe ser reconhecida, tendo por base critérios 
de avaliações de desempenho objectivas e coerentes, em que o mérito é o grande 
avaliador. Por outro lado, a utilização de trabalhadores em regime de POC, permitiu 
verificar a existência de necessidades permanentes o que nos leva também a possibilitar 
que, alguns destes lugares, possam ser exercidos com maior estabilidade no vínculo 
laboral. 

Este quadro é, também, como referi, uma clara melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela Autarquia, pois, com a contratação de novos elementos, vamos 
poder corresponder com mais rigor e competência à cada vez maior exigência dos 
munícipes e aos desafios das novas competências. Estou certa de que este quadro de 
pessoal irá beneficiar, significativamente, a melhoria dos nossos serviços e estou convicta 
de que os resultados futuros nos darão razão. 

Para terminar, desejo a todos os votos de um Feliz Natal e um ano com saúde, 
paz e harmonia para todos os presentes e para as respectivas famílias. 

Muito obrigado e boa noite. 
 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente pela abordagem globalizante que fez, não 

só da actividade Camarária mas, também, de alguns assuntos que se vão seguir. 
Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste 

ponto? Uma vez que não, passamos, então, ao ponto 2.2 � Aprovar, nos termos da alínea 
b), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Regimento da Assembleia Municipal. 

Sobre este ponto devo, desde já, informar que na página 8, no artigo 8.º, deve 
haver uma correcção. Onde se lê, �Salão Nobre� deve passar-se a ler �Edifício Multiusos 
de Nelas� porque as sessões da Assembleia Municipal decorrem, como se sabe, neste 
edifício e não no Salão Nobre. 

Pergunto se algum dos Senhores Membros da Assembleia analisaram o 
documento e se pretendem fazer alguma observação sobre o mesmo. Vai usar da palavra 
o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Restantes Membros da Mesa, 
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Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores Executivos e não Executivos, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Estimado Público. 
Boa Noite. 
Antes de mais, e antes que me esqueça, quero agradecer os votos de Feliz Natal, 

que já nos foram transmitidos e, também, divulgá-los e desejá-los para todos os presentes 
e respectivas famílias. 

Sobre o ponto 2.2 queria, para além da referência que o Senhor Presidente já fez 
a uma pequena incorrecção, apresentar dois trabalhos para melhorar este documento, pois 
parece-me que tem várias outras necessidades de intervenção. Desde logo, no artigo 2.º, 
n.º 2, na página 2, no final, onde se diz: �fixar anualmente o valor da taxa da contribuição 
autárquica� e mais á frente onde se diz: �determinar a remuneração dos Membros do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados�, bem como outras referências, 
como a uma pseudo Polícia Municipal. Tem, também, algumas gralhas, nomeadamente, 
quando se diz previsões em vez de precisões e frases mal construídas como proceda aos 
procedimentos. No artigo 8.º, que a Assembleia Municipal se realiza no Salão Nobre e 
não aqui no Multiusos e mais uma ou duas questões fundamentais, como a confusão do 
artigo 20º com o artigo 26.º, nomeadamente sobre o tempo e a forma de actuação do 
Público. Diz-se que atempadamente o Público deve pedir a inscrição, mas não se define o 
�atempadamente� e quando é que se deve proceder à inscrição; era bom que ficasse 
plasmado neste documento. Não vou analisá-las todas porque, num documento que irei 
deixar na Mesa, as enumerarei todas.  

Nesse sentido, os Membros da Assembleia da Bancada do Partido Socialista 
pretendem deixar, junto do Senhor Presidente, um documento que intitulamos de 
Declaração e Recomendação, que tomo a liberdade de passar a ler. 

Tendo sido submetido para análise e aprovação o Regimento da Assembleia 
Municipal do Concelho de Nelas, e depois de estudado o documento que nos foi enviado, 
os Membros do Partido Socialista desejam deixar expressas as seguintes declaração e 
recomendação: 

1. O documento em análise sendo cópia de cópias anteriores apresenta 
incorrecções e extemporaneidades que � tendo sido detectadas � têm que ser sanadas. 

De entre essas incorrecções ressaltam desde logo as referências à Contribuição 
Autárquica (art.º 2.º, n.º 2, al f); diversas autorizações ao Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados, que não existe; que o lugar de realização das reuniões desta 
Assembleia Municipal é no Salão Nobre dos Paços do Concelho (Art.º 8.º, n.º1); não estar 
esclarecido � quanto ao período de intervenção do público � quando é efectuada a 
inscrição dos interessados, havendo mesmo confusão entre os Art.ºs 20.º e 26.º sobre o 
advérbio �atempadamente�. 

Pensamos, também, que no Art.º 24.º, n.º 1 �Regras para uso da palavra para 
discussão da ordem do dia� se poderá acrescentar, e há uma primeira proposta, uma 
excepção que estenda o período de 5 minutos para 15 minutos mas, apenas para a 
primeira intervenção do líder da Bancada ou do seu substituto. 

Consideramos, ainda, que poderá também ser melhorado o texto do Art.º 38.º, n.º 
2, quando refere que �será considerado faltoso quem se ausente definitivamente antes do 
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termo da reunião�, acrescentando-lhe, é uma proposta para terminar este artigo �por razão 
não validada pelo Presidente da Assembleia�. 

Esclareço só este ponto que, em termos legais, se uma pessoa se ausentar 5 
minutos da reunião tem falta e nada se diz quanto a isto. Acho que o Senhor Presidente da 
Assembleia pode ter competência para dizer se a pessoa se pode ausentar por um motivo 
justificativo. 

E como conclusão:  
2. Em segundo lugar apresentamos a recomendação de que este Órgão 

aproveite o estipulado no art.º 2, n.º 1, alínea j) para deliberar sobre a constituição de um 
grupo de trabalho que reveja todo o articulado do Regimento e apresente uma proposta 
para aprovação.  

Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Como sabe, Senhor Membro da Assembleia, o Regimento decorre da Lei nº 5-

A. Os tempos de intervenção poderão ser alterados, mas há outros pontos que não podem 
ser alterados porque decorrem da Lei; é uma transcrição da Lei n.º 5-A. 

De qualquer forma, vou pôr à discussão este ponto com o objectivo de se formar 
um grupo de trabalho para o analisar e para o apresentar na Assembleia de Fevereiro. 

Relativamente aos pontos que mencionou, manda o bom senso, como sabe, por 
várias vezes Membros da sua Bancada tiveram que se ausentar e não tiveram falta por 
isso. Vou escusar-me à leitura do Documento, pois penso que todos estiveram atentos à 
sua leitura. Como é de comum acordo, iremos formar uma Comissão para fazer um 
estudo mais aprofundado do Regimento e apresentá-lo numa próxima Assembleia. 

Alguém vota contra a formação dessa comissão? Alguém se abstém? Vamos, 
então, formar a Comissão. Propunha que esta fosse formada pelos líderes das Bancadas 
aqui presentes. Penso que um elemento de cada Bancada seria suficiente para ela 
funcionar. Alguém se opõe? Não. 

Então a Comissão será composta por mim, como Presidente da Assembleia, o 
Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro como representante da coligação 
PPD PSD/CDS PP, o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho do Partido 
Socialista, o Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges do Partido da Terra e a 
Senhora Membro da Assembleia Maria José do PPM. Alguma objecção? Não. 

Depois será comunicado, oportunamente, a data e a hora para nos reunirmos. Até 
aprovação do Regimento estará em vigor o presente que transita do mandato anterior. 
Como tal, este ponto será retirado da Ordem de Trabalhos e não será votado.  

Passamos, assim, ao ponto 2.3 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a 
Proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2010. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- A proposta para as Grandes Opções do Plano e do Orçamento que nós estamos 

a analisar, começa, desde logo, por ser um Documento que apresenta, na nota justificativa 
inicial, que está baseado em termos de receitas, um crescimento das receitas correntes de 
19% e das receitas de capital de 56%; trata-se de um valor que, desde logo, se destaca. 
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De todas as notas que fomos tomando, para este trabalho, gostaria de dirigir uma 
pergunta ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas sobre até que ponto é que o Orçamento do 
ano anterior está executado. No ano passado tivemos uma previsão de 900.000 euros para 
a derrama; importa saber se nós atingimos esses 900.000 euros ou se os ultrapassámos 
para podermos justificar porque é que este ano aparece uma verba de um milhão de euros. 

Dados os incrementos verificados, em termos de valores previstos como receita, 
importava saber qual a concretização orçamental, de várias situações, nomeadamente, se 
foi atingido o orçamentado ao nível do imposto sobre imóveis, imposto sobre veículos, 
sobre o IMT, sobre a derrama, sobre as taxas de saneamento, sobre as taxas de recolha de 
lixos domésticos e outros serviços da conta 070299. Como é que foi atingida a venda de 
terrenos a sociedades, a famílias e a venda de habitações a particulares? 

É importante, para que nós possamos saber se vale a pena prever que iremos ter 
este ano mais algumas verbas. Também seria importante, nós sabermos como é que estão 
as rubricas de aquisições de bens de capital, quais as que se referem às despesas 
efectuadas em 2009 e às efectuadas em 2010. Estamos, concretamente, a falar dos valores 
que foram gastos em 2009, mas que se propõem agora pagar só em 2010. São valores de 
todas as obras, como o da Casa dos Senas, o Parque da Feira de Canas de Senhorim, os 
diversos passeios e outras. Só para passeios são 800.000 euros, que estão orçamentados 
para este ano, isto é, em 2010 irão ser liquidados os passeios que foram construídos em 
2009. 

Encontramos aqui valores que disparam de uma forma ortodoxa, nomeadamente 
os vencimentos dos principais órgãos autárquicos que passam de 150.400 euros para 
300.000 euros em termos de orçamentação. É um valor bastante elevado, cerca de 100%, 
e gostava de saber como é que se justifica uma subida tão grande. 

Nos impostos municipais sobre imóveis, por exemplo, nós temos um 
crescimento de mais 150.000 euros em relação ao orçamentado no ano de 2009. Na 
derrama, que foi inicialmente fixada em 800.000 euros, depois para 900.000 e agora surge 
uma verba de um milhão de euros orçamentada para este ano. Há aqui diversos valores 
que gostaríamos que nos fossem esclarecidos. 

Mas há outros valores que nos preocupam, como por exemplo a existência de 
tantas verbas discriminadas com tanto pormenor, como convém, e constatarmos que neste 
Orçamento, em termos de receita, não estão classificados cerca de 1.128.000 euros. O 
mesmo acontece com as despesas, em cerca de 1.700.000 euros, que não estão 
classificadas. Não me parece que isto seja transparente, estou a lembrar-me de um caso 
concreto de combustíveis para administração, onde temos 8.000 euros para gasóleo, 1.000 
euros para gasolina mais 8.000 euros para Outros. Porque é que não faz um encontro mais 
real dentro das classes em que se possa fazer essa previsão?  

Deixarei a questão das contas e do Mapa de Pessoal para quando nos 
transmitirem os necessários esclarecimentos. Preocupa-nos como é que V. Excelências 
incluem como receita previsível, para este ano, já todas as verbas que irão ser recebidas 
do QREN, pois, se tudo correr bem, as verbas irão sendo pagas ao longo de 2, 3 ou 4 
anos. Por isso, parecer-me-ia mais correcto que se fizesse aqui um encontro de 20, 25%, 
30% ou outro valor que seja perceptível de recepção e não o valor total que é transportado 
para este Orçamento. Este montante de cinco, vírgula cinco milhões de euros que é, 
claramente, inatingível durante este ano. 
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As despesas correntes apresentam um crescimento de 20%, que são, neste 
momento, nove milhões e seiscentos mil euros. O Senhor Vereador Osvaldo Seixas dizia-
me, no ano passado, que não tinham conseguido baixar as despesas correntes e eu fiquei 
na expectativa de que isso seria uma grande preocupação sua. Mas é constatável de que as 
despesas correntes sofreram um crescimento de 20%, sendo, destas, 3.500.000 euros de 
aquisições de bens e serviços que aumentaram, por si só, 22%. 

As despesas de pessoal são de 4.600.000 euros, com um acréscimo de 12% e o 
mais importante é que neste valor passamos dos tais 150.400 euros orçamentado para os 
órgãos autárquicos para uma previsão de 300.000 euros. Considerando que estes mesmos 
150.400 euros já sofreram duas actualizações e, neste momento, cifram-se em cerca de 
165.000 euros, prevê que, para o próximo mês, ainda haja necessidade de uma nova 
dotação para o pagamento que suba mais do que 165.000 euros. 

Dos cerca de nove milhões de euros de investimento, uma parte significativa 
refere-se a despesas já efectuadas e isto é importante que seja referido e que seja 
esclarecido. Será que estas obras foram feitas para promoção da campanha eleitoral e só 
agora é que estão a ser orçamentadas, e só agora é que estão a ser preparados os 
pagamentos? Estas inclusões das despesas correntes, fazem-me crer de que o valor do 
investimento será muito diminuto, face aos valores que estamos a pensar. 

Também me parece que o Orçamento peca pelo facto de não ter uma atitude 
plurianual. No primeiro ano esperávamos ver mais de projecção já pensada para o 
segundo, para o terceiro e para o quarto ano de mandato; resume-se tudo muito a um 
único primeiro ano. 

Sobre o Centro Educativo de Canas de Senhorim existe uma contratação de um 
empréstimo de dois milhões e meio de euros e ainda não tem nenhuma verba definida 
para 2010. 

Agradeço a benevolência porque excedi os 5 minutos a que tenho direito, 
podendo, se me derem autorização, pedir mais algum esclarecimento pontual. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, neste ponto, usar da palavra?  
Uma vez que não, o senhor Vereador Osvaldo Seixas irá prestar alguns 

esclarecimentos.  
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Colegas Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Caríssimos Membros da Assembleia, 
Muito boa noite. 
Em primeiro lugar quero cumprimentar todas as pessoas, aqui presentes, e dar os 

parabéns, a quem ainda não tinha tido oportunidade de dar pessoalmente, pela sua eleição. 
Começando pela análise que o Senhor Membro da Assembleia Armando 

Carvalho fez, tenho, em alguns assuntos, concordado consigo. Só há um aspecto que não 
me parece correcto, pois estamos a analisar um orçamento e o Senhor Membro da 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 16

Assembleia fez uma análise de contas. É verdade que para fazer a análise do orçamento 
seguinte tenho que considerar as contas anteriores, mas o nosso sistema é assim, as contas 
vêm sempre depois do orçamento.  

Fui tomando notas e vou tentar explicar, de alguma forma, aquilo que deve ser 
dito quanto a esta matéria. Fala-me aqui na questão da execução do Orçamento anterior 
para vir tentar falar nas verbas previstas para derrama, IMI e IMT. Deixe-me dizer-lhe 
que para a derrama, para o IMI, para o IMT, para as taxas e os serviços, a lei prevê formas 
de as calcular. A média dos últimos dois anos, em que conta o ano 2008 por inteiro, dez 
meses do ano de 2009 e ainda parte de 2007, tem umas fórmulas para arredondamento e, 
como tal, o que aí está é o reflexo daquilo que diz a lei. Essas verbas são provenientes de 
impostos, taxas e Orçamento de Estado, sendo estas, em princípio, definidas pela lei.  

Naturalmente que se nos últimos anos tivemos um crescimento regular, para este 
ano também se prevê um crescimento. A noção que nós temos é que pode não continuar a 
haver crescimento porque a crise económica ataca as empresas e a Lei de Execução 
Orçamental define, claramente, quais são as rubricas que se calculam e de que forma. 

No que diz respeito à despesa, devo-lhe dizer que se trata de uma lógica; 
fizeram-se as obras, logo têm que ser pagas. As obras estiveram em curso, algumas estão, 
ainda, em curso e outras já foram inauguradas, como a Casa dos Senas, a Feira de Canas 
de Senhorim, os passeios e muitas outras. A política funciona por ciclos como sabe e, 
ainda, há quatro anos, ouvi, neste mesmo púlpito, o actual Senhor Membro da Assembleia 
Rui Neves afirmar isso memo. 

Lembro-lhe, por exemplo, que foi este Executivo, e não o Executivo anterior, 
que pagou, por inteiro, as obras do Parque de São Miguel. Essa obra importante para 
Nelas fora inaugurada pelo Dr. José Correia, com pompa e circunstância, mas faltava o 
saneamento e a dinamização desportiva. Fomos nós que a pagámos por inteiro, pois dos 
cem mil contos prometidos, recebemos trinta ou quarenta mil de contratos-programa e 
pouco mais.  

Há, aqui, uma outra questão que referiu em dois momentos que foi a dos 
vencimentos dos Órgãos Autárquicos. Não querendo fazer juízos de valor sobre ninguém, 
só lhe queria dizer que, quanto à questão dos vencimentos dos Órgãos Autárquicos, foi 
usado um princípio que nunca se tinha aplicado em Orçamentos anteriores. A lei define, 
claramente, qual o número de pessoas que a Senhora Presidente da Câmara ou qualquer 
Vereador pode nomear para os seus gabinetes. Os 300.000 euros que estão indicados no 
Orçamento é no sentido de todos os gabinetes que a Câmara pode preencher ficarem 
completos. Não sei se irão ser completados ou não, mas se forem preenchidos o montante 
será o que está previsto. 

Da mesma forma que, como sabem, a Senhora Presidente da Câmara, pediu à 
Câmara autorização para nomear, além do Vereador a que tem direito normalmente, mais 
três Vereadores a tempo inteiro. A Câmara deu-lhe essa autorização e, assim sendo, 
nomeou um, que fui eu, e os outros dois continuam em regime de não permanência, 
embora, a qualquer momento, a Sra. Presidente, se entender que é importante para a 
actividade autárquica, poderá nomeá-los em regime de permanência. É claro que a 
previsão de um eventual vencimento deles, também, tem que estar previsto. 

Quanto às despesas correntes, é voltamos à história dos ciclos que, ainda não foi 
possível controlar. Admito ser uma falha minha porque sou o responsável por essa área e 
tinha obrigação de fazer alguma coisa, embora o tenha tentado. Quero-vos dizer que 
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temos algumas Empresas de Consultadoria a trabalhar connosco, especificamente nesta 
área, para nos ajudarem a encontrar a forma de controlar as despesas correntes. Todavia 
há áreas em que não se pode alterar como, por exemplo, no vencimento das pessoas.  

Deixe-me dizer-lhe que o nosso Governo fez, nos últimos seis meses, duas 
grandes artimanhas às Câmaras Municipais. Uma delas foi ao pessoal que está em regime 
de POC e que são muitos os funcionários na Câmara nesse regime. Até agora era possível 
permanecer até 3 anos e, em alguns casos, poderiam ir até aos seis anos. É, em termos 
financeiros, um regime bastante favorável para as Câmaras, porque estão a trabalhar e a 
Câmara paga-lhes o subsídio de refeição e o seguro de acidentes de trabalho. Desde Junho 
deste ano que deixou de haver possibilidade de se fazer mais do que uma renovação, ou 
seja, faz-se um POC e as pessoas vão-se embora, ou então ficam a trabalhar na Câmara se 
forem bons Funcionários. Abre-se um concurso para o lugar que eles estavam a 
desempenhar, pois achamos que é importante que as pessoas que estiveram a trabalhar 
naquele lugar que fiquem naquela função. Em Junho do ano passado, o Governo decidiu 
que as pessoas em regime de POC devam receber um acréscimo de 20% em relação ao 
subsídio de desemprego que recebiam e que era pago pelo Governo, isto é, houve um 
aumento directo nos custos dos POC. Uma pessoa que esteja a receber de subsídio de 
desemprego de 700 euros, por exemplo, custava à Câmara 90 euros de subsídio de 
refeição, mas 15 ou 20 euros de seguro de acidentes de trabalho. Agora passa a custar, 
para além disso, mais 140 euros, que representa os tais 20% do subsídio de desemprego. 

No fim-de-semana, o Senhor Primeiro-Ministro anunciou, com pompa e 
circunstância, estágios dos funcionários das Autarquias Locais. Mas estes estágios serão 
pagos, exactamente, pelo QREN, pelo POPH e o restante pelas Câmaras Municipais. 
Estas terão que suportar o custo administrativo e o custo político, pois as pessoas criam, 
naturalmente, expectativas. Um jovem licenciado que faça um estágio numa instituição 
pública, como é a Câmara Municipal, que seja bom profissional e com vontade, chega ao 
fim do estágio e a Câmara tem que ter o ónus político de lhes dizer que não pode 
continuar. Foi transferida para as Câmaras, não só a responsabilidade financeira, como a 
responsabilidade administrativa e o ónus político de ter que comunicar às pessoas o fim 
da ligação à instituição. 

Queria pedir, encarecidamente, ao Senhor Membro da Assembleia Armando 
Carvalho que nunca mais diga que foram feitas despesas e que só agora estão a ser 
orçamentadas, pois isso não é verdade. Em primeiro lugar aquilo que está a dizer é um 
crime e os Membros do Executivo seriam todos presos. As despesas foram todas 
orçamentadas porque se não fossem orçamentadas não tinham sido feitas; é isso que está 
na Lei. O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho tem a obrigação de não 
confundir Orçamento com pagamento financeiro. 

Há rubricas orçamentadas no Orçamento de 2009 que transitaram em dívida para 
o ano de 2010 e, como deve ser, tem que ser orçamentadas no Orçamento de 2010. Acha 
que o Parque de São Miguel, em 2005, não foi orçamentado? É claro que estava no 
Orçamento e depois voltou a aparecer no Orçamento, parte ainda chegou a 2007 e o 
restante a 2008. Pedia-lhe que não repetisse tal comentário, pois está-nos, implicitamente, 
acusar de um crime e nenhum de nós é criminoso. 

Todas as despesas efectuadas, sem excepção, durante o ano de 2009, e é 
importante constar na acta da Assembleia porque no futuro sabe-se lá quem é que 
questionará estes assuntos, foram orçamentadas e cabimentadas no respectivo Orçamento. 
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Quanto à questão plurianual, voltamos à questão dos ciclos e este é o primeiro 
ano de um ciclo. Há Presidentes de Junta novos e há pessoas novas no Executivo e, por 
isso, optámos por apresentar o Orçamento só em Abril, pois pareceu-nos ser o mais 
correcto para o funcionamento regular da Câmara. Se o apresentássemos agora 
correríamos o risco de, para o próximo ano, constarem as obras plurianuais dos últimos 
anos que faltam.  

Sobre a questão do Orçamento, gostaria de pedir aos Senhores Membros da 
Assembleia do Partido Socialista para intervirem junto do vosso Governo porque estamos 
com as verbas do QREN atrasadas. Neste Orçamento estão inclusas as verbas da, suposta, 
primeira fase do QREN que, em princípio, deveria ser de 2007 a 2010 e até agora não 
recebemos sequer um cêntimo do QREN. Agradecia que solicitassem ao vosso Partido 
para que o vosso Governo pudesse agilizar os processos necessários e o QREN pudesse, 
efectivamente, funcionar. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro 
da Assembleia Aires dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Ilustres Colegas. 
Queria dirigir uma pergunta ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas. A Senhora 

Presidente da Câmara apontou 4 vectores importantes para o desenvolvimento do 
Concelho nestes próximos tempos: Educação, Mobilidade, Equipamentos Industriais e 
Águas e Ambiente. 

Sobre a Educação, tive a oportunidade de ver que o Centro Educativo de Nelas 
tem cabimentação orçamental e o de Canas de Senhorim não tem. Como pai e como 
represento, também, uma parte da comunidade de Canas de Senhorim com filhos no 1.º 
Ciclo, constato que a Escola do Fojo é carente de algumas intervenções, tanto interiores 
como exteriores e penso que é a única Escola que conheço que não tem caleiras e quando 
chove é um mar de água no recreio. Nestas circunstâncias gostava de saber se estão 
previstos trabalhos de requalificação ou como vai evoluir o Centro Educativo.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Mais algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende intervir neste ponto? Uma vez que não, 
dava, mais uma vez, a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça o favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Estes vectores são, de facto, essenciais e quem olha para o Orçamento, e faz as 

contas, vê que são aqueles onde estão centradas as verbas mais importantes do nosso 
investimento.  
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Gostaria de dizer que o Centro Educativo de Nelas está no Orçamento e a obra já 
foi adjudicada. Irá ser assinado o contrato de adjudicação, na segunda-feira, e a obra 
começará nesse mesmo dia. A empresa já nos garantiu que vai fazer a obra em tempo 
record e até é possível que no próximo ano lectivo já estejam a funcionar as Escolas de 
Nelas no novo Centro Educativo. 

Quanto ao Centro Educativo de Canas de Senhorim, a calendarização foi prevista 
na Carta Educativa que foi aprovada no Conselho Municipal de Educação. As Escolas 
serão construídas em três fases, pois não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. A Escola 
de Canas de Senhorim será construída a seguir à Escola de Nelas, pois o Centro 
Educativo de Nelas é o mais urgente e o de maior necessidade e, depois, será o Centro 
Educativo de Senhorim. 

Depois da construção da Escola de Nelas irá ser feita uma reavaliação da 
necessidade de Canas de Senhorim para percebermos se haverá alguma alteração a 
introduzir. Se não houver alteração nenhuma, avançaremos com a candidatura ao QREN, 
que tem pré-aprovação e, seguidamente, com o concurso público. 

O local de construção da Escola está, neste momento, em estudo porque há 
opiniões divergentes mesmo dentro do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 
Estas decisões têm que ser tomadas em conjunto entre a Câmara e o Agrupamento de 
Canas de Senhorim. Há duas ou três hipóteses e pode ser num local diferente destes que 
vou agora referir. Poderá ser na futura estrada do cemitério à Boiça, ou na estrada para a 
Póvoa ou em frente à actual Escola Secundária de Canas de Senhorim, mais 
concretamente, nas traseiras desses prédios.  

Quanto à questão da Escola do Fojo, temos a noção de que a Escola está mal. 
Temos, também, a noção de que ninguém fez tanto investimento nas Escolas como nós 
fizemos nos últimos 4 anos.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.3 à votação. Ponto 2.3 � Aprovar as 

Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2010. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 20 votos a favor, 2 

abstenções e 6 votos contra.  
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.3 � Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 

Municipal para o ano de 2010, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 20 votos a 
favor, 6 votos contra e 2 abstenções. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.  
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho irá fazer uma declaração 

de voto. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
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- Sobre o ponto 2.3 � Aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e do 
Orçamento Municipal para o ano de 2010, vou ler declaração de voto dos Membros da 
Assembleia da Bancada do Partido Socialista. 

O nosso voto contra não é um acto de mera retórica política nem o de simples 
oposição ao Executivo. O nosso voto contra baseia-se na apreciação dos documentos de 
suporte às GOP�s e ao Orçamento por onde foi possível constatar que a distribuição das 
rubricas e os montantes que as mesmas enceram, são opções erradas de gestão, para além 
de incorrecções grosseiras, que põem em causa a sua séria concretização.  

Assim, em matéria de receitas, o Orçamento para 2010 apresenta um 
empolamento exagerado de algumas rubricas, como sejam:  

- A cobrança de impostos directos, 2.704.200,00 � no seu conjunto; 
- Em particular, a cobrança de derrama, de 1 milhão de euros;  
- A venda de terrenos e de habitações, num total de 2.162.500,00 �;  
- Dos quais mais de 1,5 milhões de euros provenientes da venda de terrenos, a 

empresas e a famílias e 550 mil euros em resultado da venda de habitações.  
Todos estes valores e outros constantes no orçamento da receita são claramente 

inatingíveis. Julgamos estar, também, orçamentada para receita do ano de 2010, a 
totalidade dos fundos a receber do QREN, no total de mais de 5,5 milhões de euros, sendo 
certo que a transferência destes valores será feita faseadamente, ao longo do tempo em 
que decorrerem as obras.  

Com o empolamento dos valores da receita, o executivo pretende assim justificar 
as despesas que essas, sim, terão um crescimento real preocupante:  

- As despesas correntes totalizam agora 9.615.267,00 � e terão um crescimento 
de quase 20%;  

- Dentro destas, 3.570.595,00 � serão aquisição de bens e serviços, que 
aumentam 22%;  

- As despesas com pessoal são de 4.656.050,00 � e têm um acréscimo de 12%, 
não sendo claro que este valor já contemple os encargos com o alargamento do Mapa de 
Pessoal proposto;  

- Nesta rubrica estão incluídos os encargos com os membros dos órgãos 
autárquicos, previstos em 300.000,00 �, que, caso este valor não venha a ser ultrapassado, 
terá um acréscimo de 100%;  

- Uma parte significativa do valor de cerca de 9 milhões de euros, inscrito nas 
despesas de investimento para 2010, refere-se a despesas já efectuadas, em especial 
durante o período anterior às eleições de 11 de Outubro de 2009;  

Fica, assim, claro que, pela inclusão no orçamento de 2010 de despesas 
efectuadas em anos anteriores e pela inevitável redução dos valores previstos para receita, 
tendo em conta que nas despesas correntes não haverá cortes, o valor do investimento será 
diminuto, muito longe dos valores apontados.  

A falta de cabimentação no Orçamento de 2009 das despesas efectuadas, com 
objectivos unicamente eleitoralistas, justifica assim a apresentação apressada das 
propostas de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2010, que, em grande parte são 
preenchidas com essas despesas já efectuadas.  

Não houve sequer a preocupação mínima de apresentar um Plano de 
Investimentos Plurianuais, para a totalidade do mandato, como a lei recomenda. 
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Assim, com excepção do Centro Educativo de Nelas, de Infra-estruturas em 
Zonas Industriais e da Variante de Nelas à E.N. n.º 234, que se julga virem a ser 
financiadas pelo QREN, nenhuma obra nova de vulto aparece.  

Mesmo assim, a indicação de valores de despesa em anos posteriores a 2010, 
mais não é do que a justificação do seu custo total, não se percebendo como é que o 
Executivo prevê gastar ao longo dos anos valores que, no Orçamento estão previstos 
receber na totalidade em 2009, oriundos do QREN.  

As três obras referidas, em conjunto com os Centros Educativos de Canas de 
Senhorim e de Senhorim, deveriam estar concluídas, ou em fase de conclusão, pois o 
Executivo Municipal, no mandato anterior, recorreu a um empréstimo de 2,5 milhões de 
euros, para execução destas obras, dos quais já gastou 2.300.000,00 �, sem que as obras 
fossem feitas.  

O Centro Educativo de Canas de Senhorim, apesar de incluído também nas obras 
elencadas para a contratação do empréstimo de 2,5 milhões, não tem qualquer verba 
definida para 2010. O mesmo se passa com o Centro Educativo de Senhorim.  

As despesas, ou parte significativa, suportadas com eventos como a Festa do 
Município, a Feira do Vinho e a Feira Medieval de Canas de Senhorim, realizadas no ano 
de 2009, constam também do Orçamento para 2010. 

Também constam do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2010, 
obras, cuja importância reconhecemos, que foram objecto de inaugurações com grande 
pompa em período eleitoral, como sejam a requalificação da Casa dos Senas e do Espaço 
da Feira de Canas de Senhorim, sem que houvesse essa previsão de custos nos 
Orçamentos dos anos anteriores.  

Da mesma forma, os cerca de 800 mil euros previstos para passeios em 2010, 
que foram, também, utilizados como instrumentos de autêntica campanha eleitoral. 

Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Registo a 

sua declaração de voto, que será depois anexada à acta. 
Passamos, agora, ao ponto 2.4 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2010.  
Sobre este ponto, vai ser distribuído por todos os Senhores Membros da 

Assembleia dois documentos porque há uma pequena alteração na Categoria Profissional. 
Onde se lê: �Assistente Técnico�, passa a ler-se �Assistente Operacional�, como 

todos poderão ver no Posto de Atendimento ao Cidadão, Gabinete de Apoio ao 
Emigrante. Como podem ver na folha amarela de rosto, no seu final, temos Atendimento 
� Assistente Operacional � Escolaridade Obrigatória e os lugares preenchidos. Se alguém 
consultou o CD, estava Assistente Técnico; esta é a razão porque este documento está a 
ser distribuído por todos os Senhores Membros da Assembleia.  

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra neste 
ponto? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho:  
- Gostaria de começar por uma ideia que retive, no ano passado, quando falámos 

no Mapa de Pessoal para 2009. Fiquei com a ideia, quando tínhamos 158 lugares 
ocupados e que iriam ser criados 68, ficando vagos 77, de que os lugares a ocupar seriam 
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por vacatura daqueles que tinham sido ocupados no quadro anterior. Nessa altura o senhor 
Vereador Osvaldo Seixas disse-o, por duas vezes, que os lugares seriam para as mesmas 
pessoas.  

Neste Mapa do Pessoal de 2010 importa, sobretudo, perguntar se é justificável, 
porquanto V. Excelências, na página 6 do documento, dizem que o trabalho desenvolvido 
por Trabalhadores em regime de programa ocupacional ou por Funcionários da 
Autarquia, como vínculo precário, que não pode ser renovado. O Senhor Vereador 
Osvaldo Seixas dizia que a criação destes postos de trabalho possibilitará a melhoria das 
condições de emprego e dará mais estabilidade. Disse, também, que no preâmbulo da 
reestruturação orgânica e Mapa de Pessoal que estas alterações pretendem melhorar a 
eficácia e a eficiência. 

Parece-me que há alguma confusão lexical, porque enquanto a eficácia é uma 
palavra que se refere á estatística, nós temos uma eficácia de 100%, eficiência é uma 
palavra que se refere à economia, que é fazer as coisas com um mínimo custo possível, 
isto é, atingir os objectivos com um mínimo custo possível. Esta proposta de Mapa de 
Pessoal até pode ser eficaz, porque se atingirem os objectivos é eficaz, mas de eficiência 
terá muito pouco. V. Excelências propõem-nos a criação de 67 novos lugares, sendo 2 
lugares de dirigentes e cinco de Técnicos Superiores a tempo indeterminado, que serão os 
Professores. Estamos a falar de um Técnico Superior licenciado em Contabilidade e 
Administração, de um dirigente intermédio de segundo grau, licenciado em Direito, de 
um licenciado em Animação Cultural, um licenciado em Educação Física, dois 
Engenheiros Civis e uma licenciada em Arquitectura, para além de uma licenciatura para 
dirigente intermédio de segundo grau para a Divisão de Obras e Licenciamentos 
Particulares. Parece-me que as palavras do Senhor Vereador Osvaldo Seixas nos 
encaminham para o raciocínio que eu tinha no princípio. Estamos a prepararmo-nos para 
dar continuidade às pessoas que tiveram lugar por POC. 

Com a maior transparência lhe digo que, se por um lado até posso aceitar essa 
justificação, por outro lado me parece de tremenda injustiça para aqueles que não tiveram 
a oportunidade de concorrer, enquanto POC, e que agora deveriam ter essa oportunidade 
de concorrer. Porque nada nos garante, e ainda que fosse essa a principal matriz, que as 
pessoas que já estão a fazer o serviço são melhores do que aquelas que poderiam 
concorrer ao lugar. Parece-nos uma matriz básica que deita por terra aquela ideia de que 
as pessoas devem continuar e que nós lhes criámos condições. 

Entrando para qualquer empresa, um licenciado sabe que tem determinados 
valores mas, também, tem consciência de que as empresas ao fim de um ano os mandam 
para casa. Não é que a entidade camarária não se sinta com maior responsabilidade nesta 
área do que um simples empregador, uma simples fábrica, mas penso que V. Excelências 
deveriam ter um cuidado particular para os Munícipes. Acho, francamente, abusador, de 
que não se venha a dar outro tipo de oportunidades e que agora os quadros sejam 
absolutamente colocados ao dispor da continuação de POC�s. Nós estamos a falar de 
aumentos de vencimentos que, provavelmente, não comportarão os vencimentos de todas 
estas pessoas de que estamos a referir. Poder-me-ão dizer que não será possível entrarem 
todos, apenas alguns, porque a entrarem todos não haveria dotação orçamental para pagar 
os seus vencimentos. Estamos a falar de um Mapa de Pessoal que não fará jus àquilo que 
se lê no preâmbulo, pois o que se pretende é a equidade e atingir mais produtividade, isto 
é, ser, efectivamente, mais eficiente. Penso que reduziram bastante a eficiência. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não, irá prestar alguns esclarecimentos o Senhor Vice-Presidente 

da Câmara Dr. Manuel Marques. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques:  
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público.   
O folclore ou a tentativa de folclore que o Partido Socialista quis trazer, hoje 

aqui, já o trouxe no passado quando nós tivemos que usar a Assembleia para aprovarmos 
um Mapa de acordo com as necessidades e para uma melhor eficiência da Câmara. 

Esse folclore já foi julgado e o Povo do nosso Concelho fê-lo de uma forma tão 
inequívoca e tão clara, que deu uma maioria expressiva à Coligação, de que resultaram 5 
Mandatos da Coligação contra 2 Mandatos do Partido Socialista.  

Por isso, já estamos habituados a esta forma do Partido Socialista quando se trata 
de defender os trabalhadores e as classes operárias. O Partido das Liberdades que, no 
nosso Concelho não as defende, mas isso já aconteceu com o nosso Primeiro-Ministro, 
que só é meu porque está no meu País, quando prometeu que criava 150.000 postos de 
trabalho. 

Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho que não foi o 
Executivo da Coligação que tomou decisões sobre essa matéria. Foi uma Lei do seu 
Governo que diz que, para não haver injustiças na admissão a concurso, a condição e os 
requisitos para a escolha, em caso de igualdade, deve ser o funcionário que já 
desempenhe as funções no órgão onde está inserido; quanto a isso a Lei é clara. Quer isso 
dizer que os concursos são públicos e quando o Júri, que até pode ser externo à Câmara, 
entender que o Funcionário A, que está na Câmara já como POC, ou contratado, ou o 
concorrente B, que concorre a esse concurso, tem preferência de escolha, em caso de 
igualdade, aquele que já está na Autarquia. Não há aqui injustiças como o Senhor quer 
apregoar.  

Compreendo, com muita mágoa, porque sou a pessoa que mais trabalha 
directamente com os Funcionários, que o Senhor Membro da Assembleia se tenha 
preocupado, quando falou aqui na Casa dos Senas, porque essa obra foi um grande 
engulho para o Partido Socialista, nomeadamente para o seu candidato.  

Posso-lhe elencar algumas obras que os trabalhadores da Câmara Municipal 
fizeram e a Casa dos Senas foi uma delas. Mas não foi, apenas, essa obra, pois a Rotunda 
de Santar, a Feira de Canas de Senhorim, o Campo de Futebol, o relvado e a capela 
mortuária, foram outras obras edificadas com a participação dos trabalhadores da Câmara. 

Deve ser muito triste para uma família quando vê que um Órgão com 
responsabilidade na vertente social do seu Concelho, nomeadamente a Câmara Municipal, 
que se serviu de um Funcionário, que era excelente para trabalhar como POC e depois 
não lhe deu oportunidade de o inserir no quadro da Câmara Municipal. Pensava que o 
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Partido Socialista vinha aqui, nomeadamente o Senhor Membro da Assembleia Armando 
Carvalho, fazer uma defesa dos trabalhadores. Mas já vi que o Partido Socialista qualquer 
dia está no MIRN, qualquer dia deve estar para aí virado, deixará de ser cor-de-rosa para 
ser uma cor que eu não direi.  

Mas quero-lhe dizer que quando o Senhor Membro da Assembleia falou em dois 
Engenheiros Civis confundiu a árvore com a floresta. Há-de verificar que temos dois 
Engenheiros por contrato; e não acha que é legítimo e justo que esses dois Engenheiros, 
que serviram por contrato os interesses da Autarquia e os interesses dos Munícipes 
possam vir a ter um lugar estável na sua Câmara? Ou quer que voltemos ao passado? 
Quando este Executivo chegou à Câmara, encontrou Funcionários com 9 anos de contrato 
a prazo, em que andavam com o chapéu na mão para serem admitidos. Haviam algumas 
prendas à mistura, e eu assumo isto porque sei, para passarem para o quadro. 

Considero o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho um homem de 
bem e da vida social. O Senhor conhece, de certeza, as dificuldades de um cidadão que 
ganha quinhentos euros por mês. Não é justo dizer que a Câmara esteja engordar com este 
Mapa de Pessoal. A Câmara vem, de uma forma legal, constitucionalmente garantido, em 
termos de igualdade de classificação, permitir aos trabalhadores que estão por contrato 
possam ter um vínculo com alguma estabilidade. Possam, por exemplo, socorrer-se da 
Banca para fazer a sua casa, comprar um automóvel ou para outros fins mais pessoais. 

Lamento que o Partido Socialista, por onde já passei e tenho pena que o Senhor 
não estivesse lá nessa altura, não seja um Partido mais social e mais defensor das classes 
operárias do meu País. Muito obrigado. 

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro 
da Assembleia Armando Carvalho. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Só quero dizer ao Senhor Vereador Manuel Marques que fico contente por o 

Senhor me dar tanta importância. Não tenho tanta importância, nem passei por esses 
Governos onde V. Excelência também foi Vereador. 

Desconheço se existiram prendas, nem foram para mim, seguramente; V. 
Excelência é que as via e é que as reconheceu.  

Quero-lhe agradecer o facto de dizer que era folclore o que vinha aqui fazer. 
Ainda bem que consigo animar com transparência, mas que não perco a calma e, também, 
não adianta o Senhor ficar nervoso porque aqui o que se trata não são assuntos pessoais. 
Do meu ponto de vista, não deveria tomar tanto a peito a questão pessoal. Em defesa 
deveria ter vindo, com o devido respeito, no outro ponto que estava em debate. Já lho 
tinha dito, uma outra vez, que quanto a questões desse tipo, falo e respondo a todas as que 
estejam relacionadas com Política e com Economia, pois quanto às questões pessoais, foi 
hoje a última vez que falei sobre elas. Não falo com pessoas do PS que já estiveram no 
Governo. Fizeram o seu tempo, foram avaliadas por isso, V. Excelências que ganharam a 
Câmara, tiveram, da minha parte, um cumprimento de parabéns. Temos que fazer o nosso 
trabalho e permita-me que discorde e que o leve à consideração neste local, pois acho que 
tenho o direito de me defender. Muito obrigado.     
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho Vai usar da 

palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho que o 

enquadro dentro do seu grupo parlamentar e não estou aqui a pô-lo num pedestal. Não foi 
isso que pretendi dizer, o Senhor é que me disse que eu estava nervoso; mas não fico 
nervoso. Apenas me emociono quando os Senhores da Bancada do Partido Socialista que 
deviam defender os trabalhadores pelo que já fizeram neste Concelho e não o fazem; isso 
é que me emociona e me intranquiliza. E sabe porquê Senhor Membro da Assembleia 
Armando Carvalho? Porque trabalho todos os dias com eles e sei o que eles valem e o que 
eles fazem. É certo que aquilo que eles fizeram incomodou-vos porque trabalharam, de 
forma árdua, para bem do seu Concelho. Não foi para bem da Dra. Isaura Pedro, nem do 
Manuel Marques, nem do Dr. Osvaldo Seixas, nem da equipa que compõe a Coligação; 
foi para bem do Concelho, e isso emociona-me e enerva-me quando os Senhores não têm 
a postura adequada para os defender. 

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente Manuel Marques. Mais algum dos 

Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos 
pôr o ponto 2.4 à votação. Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2010. Quem vota 
contra? Quem se abstém? O Mapa de Pessoal foi aprovado com 20 votos a favor, 3 
abstenções e cinco votos contra. 
  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2010, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 20 votos a favor, 5 votos contra e 3 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, para fazer uma 
declaração de voto. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Sobre o ponto 2.4 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2010, os 

Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista pretendem deixar em acta a 
seguinte declaração de voto: 

�Votamos contra a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2010, porque não 
podemos concordar com o previsível agravamento excessivo da carga salarial, derivado 
da contratação de pessoal dirigente e Técnicos Superiores.  

Tais contratações representam um aumento na estrutura de custos fixos do 
Município, que a prazo se tornará incomportável.  

O aumento de cerca de 70 lugares no quadro de pessoal da autarquia, fixando-se 
agora em mais de 370 no total, e os encargos associados, poderão pôr em causa, num 
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futuro próximo, a estabilidade financeira da autarquia, a garantia dos postos de trabalho e 
os legítimos direitos dos colaboradores à progressão na carreira e às promoções baseadas 
no mérito e não em qualquer outro factor de natureza política ou pessoal.  

Entendemos que a autarquia não se deve alhear da situação difícil do mercado de 
trabalho local e deve, por isso, dentro das suas possibilidades e de acordo com as suas 
necessidades reais, promover programas ocupacionais e outras acções tendentes a 
minimizar os efeitos do desemprego crescente, no nosso concelho.  

A proposta apresentada não se insere nesse espírito nem garante, pelas suas 
consequências, a salvaguarda dos direitos dos colaboradores, nem das suas legítimas 
expectativas. 

Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista.� 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Passamos para o ponto 2.5 - 

Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, que representará esta 
Assembleia na Assembleia Distrital de Viseu para o quadriénio 2009/2013, nos termos do 
art.º 2.º, do Dec.Lei nº. 5/91, de 8 de Janeiro. 

Sobre este ponto, vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Dr. 
Benjamim Pedro. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Muito boa noite. 
Para a eleição do Presidente de Junta de Freguesia, representante da Assembleia 

Municipal na Assembleia Distrital para o quadriénio 2009/2013, nos termos do art.º 2.º, 
do Dec.Lei n.º 5/91, de 8 de Janeiro, a Coligação propõe, para o lugar de efectivo, o 
Senhor Manuel Mendes da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo 
e para o lugar suplente, o Senhor António Correia Brás Figueiredo, Presidente da Junta de 
Freguesia de Aguieira.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Benjamim Pedro. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 
Como se trata de uma votação de pessoas, ainda mais presentes nesta 

Assembleia, vão ser distribuídos por cada um dos Senhores Membros da Assembleia sete 
papéis, nos quais colocarão a letra �A�, se concordam ou, então, ficará em branco no caso 
de abstenção, uma vez que só existe uma lista. 

Temos um universo de 28 votantes e vamos proceder à contagem dos votos de 
imediato. A lista A, apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP, formada pelo Senhor 
Manuel Mendes da Silva e o Senhor António Correia Brás Figueiredo, foi eleita com 26 
votos a favor e 2 abstenções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.5 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, 
que representará esta Assembleia na Assembleia Distrital de Viseu para o quadriénio 
2009/2013, nos termos do art.º 2.º, do Dec.Lei nº. 5/91, de 8 de Janeiro, foi posto à 
votação, tendo sido eleito, para efectivo, o Senhor Manuel Mendes da Silva, Presidente da 
Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo e para substituto, o Senhor António Correia 
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Brás Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Aguieira. Foi eleito com 26 votos a 
favor, 0 votos contra e 2 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.6 � Eleição de um Presidente de Junta de 

Freguesia, que, como delegado, representará os demais junto da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. 

Dou, uma vez mais, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim 
Pedro. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, que, como delegado, representará 

os demais junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Coligação propõe 
o Senhor Manuel Mendes da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal 
Redondo. 
               
              O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Benjamim Pedro. Mais algum dos Senhores Membros da 
Assembleia pretende usar da palavra. Não, vamos à semelhança da anterior votação, 
indicar a letra �A� se for a decisão de voto favorável e deixar em branco se a opção for a 
abstenção. Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, que, como delegado, representará 
os demais junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o candidato Manuel 
Mendes da Silva, Presidente de Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo, foi eleito com 
25 votos a favor, 2 brancos e 1 nulo, que será reconduzido nas funções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.6 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, que, como 
delegado, representará os demais junto da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, foi posto à votação, tendo sido eleito o Senhor Manuel Mendes da Silva, 
Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo. Foi eleito com 25 votos a favor, 
2 abstenções e 1 voto nulo. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Ponto 2.7 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do 

Município na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios � art.º 5.º, nº. 
1, alínea b), da Lei nº. 14/2004, de 8 de Maio. Vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do Município na 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos termos do art.º 5.º, nº. 
1, alínea b), da Lei nº. 14/2004, de 8 de Maio, a Coligação propõe o Senhor António 
Morais Amaral Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Mais algum dos Senhores 
Membros da Assembleia pretende usar da palavra. Não, o procedimento, relativamente a 
esta eleição, manter-se-á da mesma forma. Eleição de um Presidente de Junta de 
Freguesia, representante do Município na Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, nos termos do art.º 5.º, nº. 1, alínea b), da Lei nº. 14/2004, de 8 de 
Maio, foi eleito o Senhor António Morais Amaral Rodrigues, Presidente da Junta de 
Freguesia de Senhorim, com 26 votos a favor e 2 votos em branco, que será, também, 
reconduzido nas funções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.7 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do 
Município na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, ao abrigo do 
art.º 5.º, nº. 1, alínea b), da Lei nº. 14/2004, de 8 de Maio, foi posto à votação, tendo sido 
eleito o Senhor António Morais Amaral Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de 
Senhorim, com 26 votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.8 � Eleição de um representante da Assembleia 

Municipal na Constituição da Comissão Municipal � Novo Regime do Licenciamento 
Comercial. Sobre este ponto, dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Dr. 
Benjamim Pedro. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Eleição de um representante da Assembleia Municipal na Constituição da 

Comissão Municipal � Novo Regime do Licenciamento Comercial, a Coligação propõe o 
Senhor Membro da Assembleia, Arquitecto Pedro António Figueiredo Moreira. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. À semelhança das anteriores, 

convido os Senhores Membros da Assembleia a votarem. Eleição de um representante da 
Assembleia Municipal na Constituição da Comissão Municipal � Novo Regime do 
Licenciamento Comercial, foi eleito o Senhor Membro da Assembleia Arquitecto Pedro 
António Figueiredo Moreira com 27 votos a favor e 1 voto em branco. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.8 � Eleição de um representante da Assembleia Municipal na 
Constituição da Comissão Municipal � Novo Regime do Licenciamento Comercial, foi 
posto à votação, tendo sido eleito o Senhor Membro da Assembleia Pedro António 
Figueiredo Moreira, com 27 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Ponto 2.9 � Eleição de 5 membros da Assembleia Municipal para integrar a 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões. 
Sobre este ponto, vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Dr. 

Benjamim Pedro. 
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O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Eleição de 5 membros da Assembleia Municipal para integrar a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, a Coligação 
propõe, candidatos efectivos, o Senhor Eng.º José António Neves Pereira, o Senhor 
Salomão de Almeida Fonseca, o Senhor Eng.º Rui Manuel Simões Costa, o Senhor 
António Luís Lopes dos Santos e o Senhor Jorge Manuel Tavares Abreu. 

Candidatos suplentes: O Senhor António Manuel da Silva Liberato, a Senhora D. 
Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia, a Senhora D. Sandra Cristina Piçarra Dias Coutinho, o 
Senhor Eng.º Hernâni César Salvador Marques e o Senhor João Carlos Pina Martins.  

 
              O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Dr. Benjamim Pedro. Mais algum dos Senhores 
Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Uma vez que não, passamos à votação 
da lista apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP. Eleição de 5 membros da 
Assembleia Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão-Lafões, foi eleita com 27 votos a favor e 1 voto em branco. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.9 � Eleição de 5 membros da Assembleia Municipal para integrar a 
Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, foi 
posto à votação, tendo sido eleitos o Senhor José António Neves Pereira, o Senhor 
Salomão de Almeida Fonseca, o Senhor Rui Manuel Simões Costa, o Senhor António 
Luís Lopes dos Santos e o Senhor Jorge Manuel Tavares Abreu, como efectivos. 

Como suplentes, o Senhor António Manuel da Silva Liberato, a D. Arlete da Luz 
Vaz Freixo Garcia, a D. Sandra Cristina Piçarra Dias Coutinho, o Senhor Hernâni César 
Salvador Marques e o Senhor João Carlos Pina Martins, com 27 votos a favor, 0 votos 
contra e 1 abstenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Ponto 2.10 � Designação de um representante do Município para o Conselho da 

Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde, indicado pela Assembleia Municipal 
de Nelas, nos termos do art.º 31.º, do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro. 

Sobre este ponto, vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia António 
Cândido. 

O Senhor Membro da Assembleia António Cândido: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Colegas Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
Para a eleição de um representante do Município para o Conselho da 

Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde, nos termos do art.º 31.º, do Decreto-
Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, a Coligação PPD/PSD-CDS/PP propõe o Senhor 
Professor Dr. Benjamim João da Silva Pedro. 
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      O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia António Cândido. Mais algum 
dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Uma vez que não, 
passamos à votação da lista apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP. - Eleição de 
um representante do Município para o Conselho da Comunidade do Agrupamento dos 
Centros de Saúde, indicado pela Assembleia Municipal de Nelas, nos termos do art.º 31.º, 
do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, o candidato Senhor Professor Doutor 
Benjamim João da Silva Pedro, eleito com 25 votos a favor e 3 votos em branco. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.10. � Designação de um representante do Município para o Conselho 
da Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde, indicado pela Assembleia 
Municipal de Nelas, nos termos do art.º 31.º, do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 
Fevereiro, foi posto à votação, tendo sido eleito o Senhor Professor Doutor Benjamim 
João da Silva Pedro, com 25 votos a favor, 0 votos contra e 3 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Ponto 2.11 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do 

Município, no Conselho Municipal de Educação. 
Dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. 
O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do Município, 

no Conselho Municipal de Educação, a Coligação propõe o Senhor João Carlos Pina 
Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Santar. 
              

     O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Benjamim Pedro. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Não, passamos à votação da lista 
apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP. Eleição de um Presidente de Junta de 
Freguesia, representante do Município, no Conselho Municipal de Educação, foi eleito o 
Senhor João Carlos Pina Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Santar, com 24 
votos a favor e 4 abstenções.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.11 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante do 
Município, no Conselho Municipal de Educação, foi posto à votação, tendo sido eleito o 
Senhor João Carlos Pina Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Santar, com 24 
votos a favor, 0 votos contra e 4 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está, assim, aprovada por 

unanimidade. Passamos, agora, ao ponto 2.12 � Alteração de Operação de Loteamento � 
Aprovação da alteração do loteamento � Aditamento n.º 2. - Propor submeter o parecer da 
Assembleia Municipal sobre a afectação e desafectação de bens do domínio público 
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municipal. Processo de Operação de Loteamento n.º 05/96 � 02/97 e posterior aditamento 
n.º 1. Requerente: António Monteiro e outros. Local da obra: Canas de Senhorim � 
Aprovação. 

Informo os Senhores Membros da Assembleia que se encontra presente na sala o 
Senhor Eng.º Luís Almeida que, se precisarem de algum esclarecimento sobre este 
loteamento, está disponível para o fazer. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra sobre 
este ponto? Uma vez que nenhum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra, o Senhor Eng.º Luís de Almeida está dispensado, pode ausentar-se. Vamos, 
assim, pôr o ponto à votação. 

Portanto � Aprovar a Operação de Loteamento - Aprovação da alteração do 
loteamento � Aditamento n.º 2. - Propor submeter o parecer da Assembleia Municipal 
sobre a afectação e desafectação de bens do domínio público municipal. Processo de 
Operação de Loteamento n.º 05/96 � 02/97 e posterior aditamento n.º 1. Requerente: 
António Monteiro e outros. Local da obra: Canas de Senhorim. 

Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.12 � Alteração de Operação de Loteamento - Aprovação da alteração 

do loteamento � Aditamento n.º 2. - Propor submeter a parecer da Assembleia Municipal 
sobre a afectação e desafectação de bens do domínio público municipal. Processo de 
Operação de Loteamento n.º 05/96 � 02/97 e posterior aditamento n.º 1. Requerente: 
António Monteiro e outros. Local da obra: Canas de Senhorim, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 28 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por 
unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Entramos, assim, no último ponto, que é o Ponto 2.13 � Eleição de um 

representante da Assembleia Municipal para a Comissão de Acompanhamento da Revisão 
do Plano Director Municipal de Nelas. Sobre este ponto, dou, mais uma vez, a palavra ao 
Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a Comissão de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de Nelas, a Coligação propõe 
o Senhor Arquitecto Pedro António Figueiredo Moreira. 

 
      O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Dr. Benjamim Pedro. Mais algum dos Senhores 
Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Uma vez que não, passamos à votação 
da lista apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP. Eleição de um representante da 
Assembleia Municipal para a Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano 
Director Municipal de Nelas, foi posto à votação, tendo sido eleito com 28 votos a favor, 
0 votos contra e 0 abstenções, o Senhor Membro da Assembleia Arquitecto Pedro 
Moreira. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
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MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.13 � Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a 

Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de Nelas, foi 
posto à votação, tendo sido eleito o Senhor Membro da Assembleia Pedro António 
Figueiredo Moreira, com 28 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por 
unanimidade. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos mas, antes de dar por 

encerrada a sessão, como temos ainda Público na sala pergunto se algum dos Senhores 
pretende usar da palavra apesar de não se terem inscrito. Uma vez que não, dou por 
encerrada esta sessão ordinária da Assembleia Municipal, desejando a todos um óptimo e 
Santo Natal e um próspero Ano Novo.  

Muito boa noite a todos.  
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 

 


